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 ד' אלול, תשע"חב"ה,  לכבוד

 2018אוגוסט,  15 1815/משתתפי מכרז מס' 

 שלום רב,

 בתחום הבטיחות וייעוץ לשירותי תכנון 1815/מכרז מס'  - 4מס' הבהרה  מסמךהנדון: 

 

 כללי .1

 .12:00בשעה  (2018.827.) ט"ז אלול תשע"ח יוםהינו בהמועד האחרון להגשת הצעות  (1

)כולל( בשל חופשה מרוכזת,  23.8.2018-19: האוניברסיטה תהיה סגורה בתאריכים הערה (2

 .26.8.2018-ותחזור לפעילות ב

 209חדר ב הנמצאת תיבת המכרזיםיש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ל (3

  רזים במועד זה לא תיבדק.הצעה שלא תימצא בתיבת המכ .408בבניין 

על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה 

 ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  (4

  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

ת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת הצע

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום  (5

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
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 ז שבנדון:לגבי המכר תשובות לשאלות שהתקבלולהלן  .2

 .33מבקשים לשנות תמחור טבלת עלות על פי סוג תכנון בעמוד  :שאלה (1

 אין שינוי בטבלה.  :תשובה

ר נוסף יתומחר לפי חיוב סיורים בלבד. כל סיו 2-מבקשים להגביל סיורי פיקוח עליון ל:  שאלה (2

, ו/או סעיפים נוספים במכרז הכוללים פיקוח 32עמוד  2.2.4, סעיף 31עמוד  2.1.4שעתי. )סעיף 

 .עליון שיידרש בפרויקט(

 : אין שינוי בסעיפים.תשובה

 .תמורה עבור תיק שטח מבקשים להוסיף - 9סעיף  3עמוד  3: מסמך הבהרה שאלה (3

 נוי בסעיף.אין שי :תשובה

 עץ. מבקשים לשנות את גובה התשלום ליו  - 10סעיף  3: מסמך הבהרה שאלה (4

 : אין שינוי בסעיף.תשובה

 

 

 בברכה

 יחידת המכרזים

 ןאוניברסיטת בר איל


